
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/117/2014, de 8 d'abril, per la qual se suprimeixen diversos consells assessors del Servei Català
de la Salut i se n'integren les funcions en programes d'harmonització del mateix Servei Català de la Salut.

A Catalunya hi ha cinc consells assessors en l’àmbit del tractament de determinades malalties i de la utilització
terapèutica de determinats medicaments que van ser adscrits al Servei Català de la Salut mitjançant l’Ordre
SLT/252/2012, de 27 d’agost, per la qual s'adscriuen diversos consells assessors de la Direcció General de
Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut al Servei Català de la Salut.

L’existència d’aquests consells assessors va estar basada en la necessitat d’establir criteris en la utilització
adequada dels recursos terapèutics disponibles i amb la finalitat de garantir-ne un ús racional. Estan constituïts
per professionals de reconeguda experiència, prestigi i coneixement en aquest camp i actualment assessoren el
Servei Català de la Salut en tot el que fa referència a les matèries esmentades.

D’altra banda, el Servei Català de la Salut, mitjançant la Instrucció 4/2010, de 7 d’octubre de 2010, ha creat el
Programa d’harmonització de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria i, mitjançant la Instrucció
14/2010, de 27 de novembre de 2012, ha creat el Programa d’harmonització farmacoterapèutica de
medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària. El primer Programa té la finalitat d’assegurar
l’equitat en l’accés a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria en el seu àmbit, la millora en els
nivells d’eficiència i efectivitat i en el nivell d’utilitat terapèutica, tenint en compte el marc de disponibilitat de
recursos; mentre que el segon Programa té com a finalitat harmonitzar les recomanacions d’us dels
medicaments i dels protocols farmacoterapèutics, determinar, proposar i promoure mesures per a l’optima
implantació de les recomanacions d’ús i portar a terme el seguiment econòmic i clínic dels medicaments
mitjançant el sistema d’informació corresponent.

Tenint en compte tot el que s’ha esmentat, s’ha considerat convenient unificar en el marc dels programes
d’harmonització esmentats les funcions assessores relatives a l’equitat en l’accés a aquesta medicació, per la
qual cosa s’integren en els programes d’harmonització esmentats les funcions del Consell Assessor sobre la
Utilització Terapèutica de l’Hormona del Creixement i Substàncies Relacionades, el Consell Assessor sobre la
Utilització Terapèutica de l’Interferó, el Consell Assessor sobre el Tractament Farmacològic de la Malaltia
d’Alzheimer, el Consell Assessor sobre el Tractament Farmacològic de les Hepatitis Víriques i el Consell
Assessor sobre l’Esclerosi Múltiple.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3, en relació amb el 40.1, de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article únic

Se suprimeixen els consells assessor següents:

a) El Consell Assessor sobre la Utilització Terapèutica de l’Hormona del Creixement i Substàncies Relacionades,
creat per l’Ordre d’11 de febrer de 1988 (DOGC núm. 954, de 19.2.1988).

b) El Consell Assessor sobre la Utilització Terapèutica de l’Interferó, creat per l’Ordre de 10 de juliol de 1991
(DOGC núm. 1471, de 24.7.1991).

c) El Consell Assessor sobre el Tractament Farmacològic de la Malaltia d’Alzheimer, creat per l’Ordre de 5
d’abril de 1997 (DOGC núm. 2393, 16.5.1997).

d) El Consell Assessor sobre el Tractament Farmacològic de les Hepatitis Víriques, creat per l’Ordre de 23 de
novembre de 1999 (DOGC núm. 3028, de 2.12.1999).

e) El Consell Assessor sobre l’Esclerosi Múltiple, creat per l’Ordre SSS/349/2002, de 16 d’octubre, de fusió dels
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consells assessors sobre l’esclerosi múltiple (DOGC núm. 3750, de 29.10.2002).

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen les ordres següents:

a) L’Ordre d’11 de febrer de 1988, de creació del Consell Assessor sobre la utilització terapèutica de l'hormona
del creixement i substàncies relacionades; així com l’Ordre de 26 de març de 1991, l’Ordre de 7 de novembre
de 1991, l’Ordre de 23 de maig de 1995 i l’Ordre de 3 de setembre de 1997, que havien modificat l’esmentada
Ordre d’11 de febrer de 1988.

b) L’Ordre de 10 de juliol de 1991, per la qual es crea el Consell assessor sobre la utilització terapèutica de
l'interferó; així com l’Ordre de 6 de març de 1997, que havia modificat l’esmentada Ordre de 10 de juliol de
1991.

c) L’Ordre de 5 d’abril de 1997, per la qual es crea el Consell Assessor sobre el tractament farmacològic de la
malaltia d'Alzheimer.

d) L’Ordre de 23 de novembre de 1999, per la qual es crea el Consell Assessor sobre el tractament
farmacològic de les hepatitis víriques.

e) L’Ordre SSS/349/2002, de 16 d’octubre, de fusió dels consells assessors sobre l’esclerosi múltiple.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Les funcions que desenvolupaven els consells assessors suprimits per aquesta Ordre s’han d’incloure,
mitjançant una instrucció del director o directora del Servei Català de la Salut, en l’àmbit d’actuació del
Programa d’harmonització de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria i del Programa
d’harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària, creats,
respectivament, per la Instrucció 4/2010, de 7 d’octubre de 2010, i la Instrucció 14/2010, de 27 de novembre
de 2012, del Servei Català de la Salut.

 

Segona

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 d’abril de 2014

 

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

 

(14.104.021)
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